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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Edamame merupakan jenis kacang kedelai yang dibudidayakan pertama 

kali di Jepang dan sudah dibudidayakan di Indonesia hingga saat ini seperti di 

Jember, Wonogiri, dan Bogor. Edamame adalah salah satu jenis kedelai yang 

memiliki warna hijau cerah dan tekstur yang lembut serta kaya akan isoflavon 

yaitu senyawa organik yang bersifat sebagai antioksidan sehingga dapat 

melindungi tubuh dari radikal bebas dan mencegah kanker (Santana et al., 2012).  

Kacang kedelai merupakan bahan pangan sumber prebiotik yang dapat 

meningkatkan perkembangan dan aktivitas probiotik sehingga kacang kedelai 

dapat menjadi bahan dasar yang cocok dalam pembuatan minuman fermentasi 

dengan bakteri probiotik. Kacang edamame termasuk dalam golongan kacang 

kedelai. Kacang edamame memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan 

kedelai kuning yaitu kacang edamame memiliki faktor antinutrisi yang lebih 

rendah termasuk tripsin inhibitor, oligosakarida penyebab flatulensi, dan asam 

fitat dibandingkan dengan kacang kedelai kuning (Liu, 2012).  

Kelebihan kacang edamame lainnya yaitu kacang edamame memiliki 

beberapa vitamin dengan kadar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedelai 

kuning yang telah dikeringkan. Kandungan vitamin A pada kacang edamame 

adalah 180 IU dan kedelai kuning hanya 22 IU, sedangkan kandungan vitamin C 

pada kacang edamame sebesar 29 mg/100 g dan kedelai kuning hanya 6 mg/100 
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g. Pada kacang edamame, kandungan vitamin B3 sebesar 1.65 mg/100 g dan 

kedelai kuning hanya mengandung 1.62 mg/100 g (USDA, 2015). 

Menurut Hui dan Evranuz (2012), minuman fermentasi merupakan 

minuman berbahan dasar hewani maupun nabati yang diinokulasikan dengan 

kultur starter ke dalam bahan baku tersebut. Minuman fermentasi berbasis hewani 

seperti susu merupakan minuman fermentasi yang paling pertama ditemukan dan 

paling banyak dikembangkan. Oleh karena itu, pemanfaatan kacang edamame 

sebagai minuman fermentasi dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan 

pemanfaatan sumber daya nabati sebagai bahan dasar dalam proses pembuatan 

minuman fermentasi.  

Proses fermentasi pada kedelai dapat memberikan nilai lebih bagi produk 

fermentasi tersebut. Proses fermentasi susu kacang kedelai dapat meningkatkan 

karakteristik fungsional dari susu kacang serta mencakup keuntungan– 

keuntungan yang didapat dari adanya probiotik, protein kedelai, fitoestrogen dan 

hasil–hasil metabolit bioaktif (Liong, 2015).  

Penelitian yang dilakukan oleh Tu et al. (2012), menyatakan bahwa 

fermentasi kacang kedelai dengan kultur bakteri asam laktat sebesar 0.2% dapat 

meningkatkan serat pangan larut sebanyak dari 6.4 g/100 g menjadi 9.7 g/100 g 

dan menurunkan rasio kadar serat pangan tidak larut terhadap serat pangan larut 

dari 11.6 menjadi 7.8. Peningkatan serat pangan dalam minuman fermentasi juga 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tiara (2015), serat pangan dalam 

minuman fermentasi kacang merah lebih besar yaitu 5.04% dibandingkan dengan 

kadar serat pangan pada kacang merah yang tidak difermentasi yaitu sebesar 

4.0%. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mardianto (2015), hasil uji serat 
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pangan pada minuman fermentasi daun sirsak lebih besar yaitu 6.42% 

dibandingkan dengan kadar serat pangan pada sayur–sayuran yaitu 1.2-4%.  

Peningkatan serat pangan larut pada minuman fermentasi dapat 

dikarenakan selama proses fermentasi oleh bakteri probiotik, terjadi degradasi 

senyawa kompleks menjadi lebih sederhana. Oleh karena itu, proses fermentasi 

dengan bakteri probiotik dalam pembuatan minuman fermentasi kacang edamame 

yang merupakan kelompok kacang kedelai dapat meningkatkan nilai nutrisi dan 

nilai tambah bagi kacang edamame itu sendiri.  

Minuman fermentasi berbahan dasar kacang edamame yang kaya akan 

isoflavon dapat meningkatkan penyerapan isoflavon oleh saluran pencernaan. 

Kandungan isoflavon dalam kelompok kacang kedelai seperti kacang edamame, 

biasanya hadir dalam bentuk glikosida. Ketika dicerna dalam saluran pencernaan, 

isoflavon dihidrolisis menjadi bentuk aglycones oleh enzim yang terdapat pada 

saluran pencernaan dan dibantu juga oleh aktivitas bakteri probiotik yang 

berkembang di dalam saluran pencernaan. Pemecahan isoflavon tersebut 

memudahkan penyerapan isoflavon oleh saluran pencernaan, sedangkan isoflavon 

pada minuman fermentasi kedelai sudah menjalani perubahan struktural selama 

proses fermentasi dengan bakteri probiotik dari bentuk glikosida menjadi bentuk 

aglycones sehingga isoflavon dapat langsung diserap dengan mudah oleh saluran 

pencernaan (Takagi et al., 2015).  

Pengetahuan masyarakat akan kacang edamame masih terbatas sehingga 

pemanfaatannya pun masih kurang sehingga sebagian besar pemanfaatan 

edamame hanya sekedar direbus sebelum dikonsumsi (Asadi, 2009; Amar dan 

Lutfiati, 2013; Fajrin et al., 2015). Pemanfaatan kacang edamame dengan 
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mengubahnya menjadi minuman fermentasi dapat menjadi salah satu cara untuk 

meningkatkan diversifikasi produk edamame, memberikan nilai tambah bagi 

kacang edamame dan meningkatkan pemanfaatan sumber nabati sebagai minuman 

fermentasi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pemanfaatan kacang edamame dalam pembuatan minuman fermentasi 

belum banyak dilakukan. Pemanfaatan kacang edamame masih kurang yaitu 

hanya sebatas direbus sebelum dikonsumsi. Pada sisi lain, minuman fermentasi 

dapat memberikan keuntungan bagi kesehatan dan minuman fermentasi berbasis 

susu lebih populer di masyarakat, sedangkan bahan dasar berbasis nabati masih 

kurang dimanfaatkan sebagai minuman fermentasi.  

Rendahnya laktosa monosakarida dan disakarida pada susu kacang kedelai 

serta kandungan gula (rafinosa dan stakiosa) yang tidak siap dicerna oleh 

kebanyakan kultur starter bakteri asam laktat, membuat bakteri asam laktat 

memproduksi asam yang lebih rendah dibandingkan pada susu sapi. Oleh karena 

itu, penambahan gula dan bahan berbasis susu diperlukan untuk meningkatkan 

kerja dari bakteri asam laktat sehingga dapat memproduksi asam yang cukup. 

Jumlah gula dan bahan berbasis susu yang ditambahkan harus tepat agar 

menghasilkan minuman fermentasi sesuai standar. Oleh karena itu, pada 

penelitian pendahuluan dilakukan penentuan kadar gula dan susu skim yang tepat 

dalam pembuatan minuman fermentasi kacang edamame, sedangkan faktor rasio 

kacang : air menjadi bagian dari penelitian utama dalam karakteristik minuman 

fermentasi berbasis kacang edamame.  
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menghasilkan minuman 

fungsional dari hasil fermentasi kacang edamame. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan konsentrasi susu skim dan gula terbaik yang ditambahkan dalam 

pembuatan minuman fermentasi kacang edamame berdasarkan standar 

minuman fermentasi.  

2. Menentukan rasio kacang : air terbaik dalam pembuatan minuman fermentasi 

kacang edamame berdasarkan hasil analisis total BAL, TAT, pH, kapasitas 

antioksidan, flavonoid, senyawa fenolik, toksisitas, dan organoleptik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




